
1. Назва модуля: Управління проектами
2. Код модуля: ФОЕБ_3_ВВ1.1.06_3
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 3
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  90  (кредитів  ЄКТС  -  3);

аудиторні години – 30 (лекції - 14, практичних занять - 16)
6. Лектор: Слатвінський  Максим Анатолійович - кандидат економічних наук,

доцент.
7. Результати навчання: 

           У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: закономірності поведінки суб’єктів господарювання за умов змінного

ринкового середовища, а також необхідності використання специфічних методів та
інструментів  для  управління  проектами;  характеристики  узагальненої  моделі
управління проектами як системи взаємозв'язаних цілей, функцій і  інструментів,
що  визначаються,  реалізуються  і  використовуються  в  ході  виконання  проектів;
формування  сукупності  теоретичних  знань  і  практичних  навичок  реалізації
основних функцій управління проектами;

вміти:  застосовувати  управлінські  функції  з  формування  капіталу
підприємства, а також його раціонального використання; застосувати комплексні
підходи  до  проектної  діяльності;  розробки  стратегії  управління  проектами;
розробки  базового  плану  управління  проекту;  розв’язання  проблем  оптимізації
планів  проекту  та  їх  успішної  реалізації;  вибору  найбільш  сприятливої  для
конкретних  умов  моделі  проектної  діяльності,  організаційно-правових  форм
здійснення  управління  проектами;  здійснювати  контроль,  аналіз  та  оперативне
управління ходом проекту та перерозподіл призначених ресурсів в залежності від
його перебігу за допомогою програмно-комп’ютерних засобів. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:

                  пререквізити: менеджмент
10. Зміст модуля: 
Основи управління проектами. Обґрунтування доцільності проекту. Основні

форми  організації  структури  проекту.  Планування  і  контроль  проектів.
Структуризація  проекту.  Контроль  виконання  проекту.  Управління  ризиками  в
проектах. Управління якістю проектів. Організація проведення торгів за проектами.
Управління командою проекту.
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заг. ред. Л. В. Ноздріної]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 430 с.
5. Лойко  Л.С.  Управління  проектами  /  Л.С.  Лойко.  –  К.:  видавничий  центр
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Академвидав, 2011. – 672 с.
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12. Форми  та  методи  навчання:  лекції, практичні  заняття,  самостійна

робота.
13. Методи і критерії оцінювання:



 Поточний  контроль  (90%)  -  усне  опитування,  тестування,  індивідуальне
навчально-дослідне завдання

 Підсумковий контроль (10%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання)
14. Мова навчання: українська


